
Lokalen
Lokalen ligger lättillgänglig i hotellets entréplan. Mötesplatsen skapas i vår lobby genom att ett
draperi skärmar av mötesdeltagarna från omvärlden. De stora fönstren mot gatan släpper in
härligt naturligt dagsljus. Önskar man ha det mer privat, finns persienner att skärma av lokalen
med. Puls är möblerat med två högre bord samt barstolar och tar upp till 16 personer. Rekom-
menderad mötestid är 2-4 timmar. Hotellets restaurang och barer finns lättillgängliga från lokalen
för de som vill förlänga kvällen med en After Work eller en middag.

VAD INGÅR?
Prisexempel för 8-16 personer. I mötespriset ingår lokal, internet och vår hemmagjorda fika.

Möte 2h - 280:-/person
Möte 4h - 480:-/person

Teknik & utrustning
Att rätt teknik finns på plats är självklart mycket viktigt. I lokalen finns möjlighet till LCD-projektor
eller storbilds-TV på förfrågan. Blädderblock, whiteboard med pennor samt anteckningsmaterial
finns också att tillgå om så önskas. Säg till vid bokning så löser vi detta.

Trådlöst internet finns i alla lokaler och allmänna utrymmen på hotellet och är kostnadsfritt.

Kontakta oss
Vill du ha mer information eller boka ett möte för visning, kontakta oss gärna!

Telefon: 08-517 347 13 / 08-517 347 14
Mail: meeting.malmen@scandichotels.com

Scandic Malmen
Götgatan 49-51
116 21 Stockholm

Varmt välkommen till oss!

Konferenslokalen - Puls
Antal 4-16
Ljussättning Dagsljus
Möblering Höga bord
Whiteboard På förfrågan
Blädderblock På förfrågan
Projektor På förfrågan
Fritt Wifi Ja
Rek. möteslängd 2-4 h
Konferens tid 07.00-19.00

Priser
P Lunch för 187:-/person
P AW-paket från 188:-/person

Lokalen passar även utmärkt för
den som önskar att ha ett mindre
mingel eller en fördrink för upp till
30 personer.

Scandic Malmen

VÄLKOMMEN TILL VÅR KONFERENSLOKAL

www.scandichotels.se/malmen

Önskar du ett mer avslappnat möte där du kan känna pulsen här på Södermalm?
Denna lokal är perfekt för den som inte vill ha den typsika konferensupplevelsen.
Vill du ha LCD-projektor eller storbilds-TV säger du bara till vid bokningstillfället.
Det är kostnadsfritt så länge du bokar i förväg. 

PULS


